Wsparcie rozwojowe w ramach
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Poznań, 20.11.2019

Program komunikacji empatycznej z pacjentem dla Certus

Szansa na rozwój twojej organizacji

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – czym jest i jak działa?
Co to jest?

SZCZEGÓŁOWE BADANIE
POTRZEB
Zadania
wdrożeniowe
✓ Krajowy
Fundusz Szkoleniowy to inicjatywa stworzona by wspierać
kształcenie
ustawiczne zarówno pracowników, jak i pracodawców.
Dzień
pierwszy
GRUPY DOCELOWEJ

Celem dofinansowywanych projektów
jest każdorazowo
podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
uczestników, co przekłada się na
Szkolenie
„Komunikacja
narzędziem
profesjonalnego
konsultanta”
- pomiędzy blokami

poprawę pozycji i funkcjonowania firm oraz samych pracowników.

merytorycznymi

Jak działa?

uczestnicy będą

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA
(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany

✓ Przedsiębiorcy,
którzy zaaplikują o fundusze i ich wnioskiprogram
zostaną zajęć)
pozytywnie rozpatrzone otrzymają wsparcie finansowe w ramach
wykonywać
zadania
pomocy de minimis, której wartość na przestrzeni 3 lat nie może przekraczać 200 tys. €.
związane
z✓trenowaniem
Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa: 100% dla mikroprzedsiębiorstw i 80% dla pozostałych.
zdobywanych

MODUŁ 2 – TRUDNY KLIENT

(realizacja
warsztatów
oparciu
zbudowany
✓ Szacowana kwota dofinansowania na osobę:
6 000,00
zł (kwotywmogą
sięoróżnić
w zależności od danego powiatu).
program
zajęć)
kompetencji

Jakie są warunki ubiegania się o środki?
1. Posiadanie wolnych środków pomocy de minimis.

SZCZEGÓŁOWE
POTRZEB
2. Zatrudnianie co najmniej jednego pracownika
na podstawie umowyBADANIE
o pracę (w dowolnym
wymiarze).
Dzień pierwszy

GRUPY DOCELOWEJ

•

Pracodawca, jako osoba pracująca, także może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

•

KFS obejmuje także wsparcie kształcenia jednostek publicznych oraz fundacji.

Szkolenie „Komunikacja narzędziem profesjonalnego konsultanta”

3. Wpisanie się w jeden spośród 7 warunków wydatkowania środków:
•

Zatrudnianie pracowników w wieku 45+.

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA

•

(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)
Zatrudnianie pracowników powracający na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

•

Zatrudnianie pracowników pracujących na stanowiskach zidentyfikowanych jako zawody deficytowe w danym powiecie(www.barometrzawodow.pl).

•

Firma, która wprowadza rozwój technologii i narzędzi w swojej organizacji.

•

Firma działająca w branży kluczowej dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

•

Zatrudnianie instruktorów praktycznej nauki zawodu lub opiekunów staży uczniowskich.

•

Posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS.

Jakie formy kształcenia mogą podlegać dofinansowaniu?

• szkolenia, kursy i studia podyplomowe;
Zadania wdrożeniowe

SZCZEGÓŁOWE BADANIE POTRZEB
GRUPY DOCELOWEJ

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień
zawodowych;

- pomiędzy blokami
merytorycznymi

a także:

uczestnicy będą
wykonywać zadania

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA
(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym
związane

kształceniu;

z trenowaniem

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
w związku
z podjętym kształceniem;
MODUŁwypadków
2 – TRUDNY
KLIENT

zdobywanych

(realizacja kształcenia
warsztatów w ustawicznego
oparciu o zbudowany
• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie
w związku z ubieganiem się o sfinansowanie

kompetencji

tego kształcenia z środków KFS.

program zajęć)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy z

Akademia Marketingu w Audi

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 z SENSEm

SZCZEGÓŁOWE
POTRZEB
Dlaczego wartoBADANIE
wybrać właśnie
nas?
GRUPY DOCELOWEJ

Zadania wdrożeniowe

- pomiędzy
blokami się
• znamy

na pozyskiwaniu dotacji z regionalnych instytucji tak samo dobrze jak na organizowaniu kursów

merytorycznymi
i szkoleń,
uczestnicy
będąwysoką
• mamy
wykonywać
zadania
• przygotujemy
związane
umowy

MODUŁfunduszy
1 – WIZYTA
HANDLOWA
skuteczność pozyskiwania
w ramach
KFS 2015 - 2019,

z PUP i rozliczania dotacji,

z trenowaniem
• zaprojektujemy
zdobywanych
rozwoju
kompetencji

(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany

program
zajęć)
z Tobą dokumentację, napiszemy
wniosek
i będziemy towarzyszyć przez cały okres realizowania

kurs maksymalnie dopasowany do Twoich celów biznesowych, branży, aktualnego

MODUŁ 2 – TRUDNY KLIENT

firmy i pracowników. (realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

Nasze doświadczenia z KFS
24 900
100 %
naszych wniosków ocenionych
przez instytucje otrzymało
dofinansowanie

1 500

stron materiałów
szkoleniowych
wykorzystanych
w czasie szkoleń KFS

godzin nasi trenerzy
MODUŁ
1 – WIZYTA HANDLOWA
pracowali
w ramach
(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
projektów szkoleniowych
naszych klientów program zajęć)

800

1200

rozmów odbyliśmy
z Urzędami Pracy odnośnie
KFS

uczestników w ramach szkoleń
z KFS.

100%
zadowolonych
uczestników ze szkoleń
SENSE rozwój w ramach
KFS.

Kluczowe obszary, które możesz zrealizować z SENSE

Zadania wdrożeniowe

Akademia zarządzania

- pomiędzy blokami

SZCZEGÓŁOWE BADANIE POTRZEB
GRUPY DOCELOWEJ
Umiejętności osobiste

Akademia sprzedaży

merytorycznymi
uczestnicy będą
wykonywać zadania

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA
(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

związane
z trenowaniem

Zdrowie w organizacji

zdobywanych
kompetencji

MODUŁAkademia
2 – TRUDNY
KLIENT
marketingu

(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

Kursy zawodowe

Oferujemy usługi szkoleniowo – doradcze 360⁰

SZCZEGÓŁOWE
BADANIE
POTRZEB
Usługi
rozwojowe:
GRUPY DOCELOWEJ

Zadania wdrożeniowe

- szkolenia i kursy,
- doradztwo,
- coaching,
- mentoring,
- studia podyplomowe.

- pomiędzy blokami
merytorycznymi

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA

uczestnicy będą

(realizacja warsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

wykonywać zadania
związane
z trenowaniem
diagnoza

potrzeb

zdobywanych
kompetencji

dobór
ekspertów

zarządzanie
pozyskanie
logistyka
MODUŁ
2 – TRUDNY
projektemKLIENTprojektu
zew.
(realizacja
środkówwarsztatów w oparciu o zbudowany
program zajęć)

ewaluacja
efektów

rozliczenie
projektu

Wycena

SZCZEGÓŁOWE BADANIE POTRZEB
W ramach usługi doradczej, SENSE GRUPY
opracuje DOCELOWEJ
dla Państwa wniosek o dofinansowanie do zakupu usług
szkoleniowych, finansowanych z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.

MODUŁ 1 – WIZYTA HANDLOWA

100% usług szkoleniowych objętych
wnioskiem
szkoleniowe objęte wnioskiem
(realizacja
warsztatów w oparciu o usługi
zbudowany
jest realizowanych przez SENSE program zajęć) realizowane są z SENSE oraz z innymi
podmiotami
3000,00 zł netto

5000,00 zł netto

* Projekt realizowany we współpracy z SENSE consulting zakłada realizację min. 10 dni szkoleniowych w okresie trwania projektu,
tj. kwiecień-listopad 2020.

Nasza historia to opowieść o ciągłym wzroście, nauce
i dążeniu do urzeczywistniania misji, którą jest

POMAGANIE LUDZIOM I ORGANIZACJOM
W ICH ROZWOJU,

PRZY EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU
DOTACJI UNIJNYCH.
Naszym Klientom dostarczamy rozwiązania w zakresie
finansowania potrzeb rozwojowych, podnoszenia
kompetencji i nabywania kwalifikacji, oraz łączenia
kandydatów z pracodawcami.
W urzeczywistnianie tej misji wkładamy
doświadczenie, zaangażowanie oraz emocje.

Pamiętaj, że…

Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej prezentacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody
autora jest zabronione. Zgodnie ze statusem niniejszego dokumentu „POUFNY” od momentu
złożenia niniejszej oferty na Adresacie ciąży obowiązek zachowania niniejszego dokumentu
w tajemnicy.
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

